ADR etiket kodlari

Grup

Açiklamalar

Sinif 1: Patlaticilar

Alt Sinif 1.1

Yüksek patlama riski olan patlayicilar. Yüksek patlama riski tüm yükü
ayni anda etkiler.

Alt Sinif 1.2

Direkt degil de baglantili yoldan patlama riskiyle (saçilma, dagilma vs )
etkili maddelerdir. Yüksek patlama riski içermezler.

Alt Sinif 1.3

Daha çok yangin riski olan maddelerdir. Yüksek yada baglantili
patlama riskleri düsüktür.

Alt Sinif 1.4

Patlama riski düsük maddelerdir. Patlama riski daha çok içerisinde
bulunduklari paketle sinirlidir. Dis bir yangin tehtidinde paket içindeki
maddeler patlama riski içermez.

Alt Sinif 1.5

Dis etkilerden bagimsiz patlayicilar. Bu grupdaki maddeler yüksek
patlama riskine sahip olsalar da normal tasima kosullarinda herhangi
bir sekilde etkilenip patlamalari riski çok düsüktür.

Alt Sinif 1.6

Asiri derecede duyarsiz maddelerdir, yüksek patlama riskleri
bulunmamaktadir. Bu sinifta patlamayi tetikleyici maddeler
bulunmaktaidr. Bunlarin kazayla patlama riski bulunmamaktadir.

Alt Sinif 2.1
Yanici
Gazlar

454 kg (1001 lbs) olan ve at 20°C (68°F) altinda gaz halinde bulunan
maddeler. Bu maddelerin basinçlari 101.3 kPa (14.7 psi) dir ve bu
basinç altinda kaynama noktalari 20°C (68°F) veya altidir. 1. 101.3 kPa
(14.7 psi) basinçta ve hava karisimlari %13 altinda parlayicidirlar. 2.
Veya alt limit gözetilmeksizin en az % 12 hava karisiminda ve 101.3
kPa (14.7 psi) basinçta yanicidirlar.

Sinif 2: Gazlar

Alt Sinif 2.2
Yanici
Olmayan,
Zehirli
Olmayan
Gazlar

Bu sinifta basinçli gazlar, sivilastirlmis gazlar, basinçli kryojenik gazlar,
bir çözelti inide bulunan sikistirlmis gazlar ve okside edici gazlar
bulunmaktadir. Yanici ve zehirli olmayan gazlar 20°C (68°F) sicaklikta
280 kPa (40.6 psia) basinç muhteviyati olan 2.1 ve 2.3 sinifina dahil
olmayan gazlardir

Bu isaret 2.2 sinfii için istege bagli bir etikettir. Gaz veya sivi halde
Alt Sinif 2.2 oksijen için kullanilir. Oksijen kendi haliinde yanici degildir yanliz
Oksijen Gazi ortamda yanma olmasi için bulunmasi gerkir. Yüksek oksijen
konsantrasyonlari patlama riskini ve göcünü arttirir.

Alt Sinif 2.3
Zehirli
Gazlar

Zehirli gazlar 20°C ve alti sicaklikta, 101.3 kPa basinçta bulunan (bu
basinç altinda kaynama noktalari 20°C veya alti olan) 1. Insan
sagligina zararli oldugu bilinen ve tasima sirasinda saglik tehlikesi
yaratan 2. Insan sagligina zararlari kesin olarak kanitlanmis olmasa da,
hayvanlar üzerinde yapilan testlerde LC50 degeri 5000 ml/m3 üzerinde
olan maddelerdir.

Sinif 3: Yanici Sivilar

Yanici Sivi

Yanici sivilar parlama derecesi 60.5°C (141°F) den fazla olmayan,
yada sivi halde olup tasima için isitilmis halde bulundurulan ve parlama
derecesi 37.8°C (100°F) ve üzeri olan maddelerdir.

Sinif 4.1: Yanici Katilar veya Diger Maddeler
Sinif 1’e dahil olan fakat etkinligi alinmis patlayicilar veya üretici
tarafindan özellikle bu sinifa dahil edilmis maddelerdir. Termal olarak
dengesiz olan, hava katilimi olmadan güçlü ekzotermik tepkimeye giren
Yanici Katilar
ve kendinden tutusabilen maddeler de bu kategoridedirler. Oldugu
veya Diger
haliyle yanici olan katilar. Bu maddeler sürtünme yoluyla ates alabilirler
Maddeler
ve yanma hizlari saniyede 2.2 mm (0.087 inch)den hada fazladir.
Tutusabilen ve tamami 10 dakika veya alti bir zamanda tepkimeye
giren metal tozlari da bu sinifa dahildir.

Kendiliginden alev alan maddeler piroforik meddelerdir. Bunlar, hava
Sinif 4.2:
ile temasin besinci dakikasinda ates alan yada hava ile temas
Yanici Katilar ettiklerinde ek bir enerji kaynagina ihtiyaç duymadan isinan
maddelerdir.

Sinif 4.3:
Suyla
Islandiginda Tehlikeli Maddeler olarak da adlandirilan bu maddeler
temaslarinda
suyla temas halinde yanici yada zehirli maddeler çikaran maddelerdir.
yanici gaz
Tehlike ölçüsü 1 kg madde için saatte 1 Litreden fazla gaz çikarmaktir.
çikaran
maddeler
Sinif 5.1:Oksijen salgilayarak yanma riskini arttiran maddeler

5.1

Bu tür maddele oksijen salgilayarak diger maddelerin yanmasini
saglayan veya çabuklastiran maddelerdir.

Sinif 5.2:
Organik
peroksitler –
çogu çabuk
alev alir ve
darbe ve
sürtünmeye
duyarlidirlar

Organik peroksitler (Sinif 5.2) O-O halinde oksijen bulunduran
madelerdir. Bunlar hidrojen peroksidin bir türevi olarak düsünülebilirler,
sudaki bir yada daha fazla hidrojen atomunun organik radikallerle yer
degistirmesi yoluyla üretilirler.

Sinif 6.1: Toksik Maddeler

6.1:Toksik,
zehirli
maddeler

Tasima sirasinda insanlara zarar verebilecegi bilinen maddeler toksik
maddeler olarak siniflarndirlirlar. Ayrica hayvanlar üzerinde yapilan
teslerde de zehirli oldugu belirlenen maddeler insanlar için de tehliklei
sayilip bu kategoriye dahil edilirler.

Sinif 6.2:
Bulasici
hastalik
muhteviyatli
maddeler

Bulasici hastalik muhteviyatli maddeler bir patojen tasidigi bilinen yada
süphelenilen maddelerdir.Patojenler hayvan yada insalarda hastaliga
yol açan mikro organizmalar (bakteri, virüsler, mantarlar vs.) yada diger
etkenlerdir.

Sinif 7: Radyoaktif Maddeler

Radyoaktifler Sari RADYOAKTIF III (LSA-III) etiketini tasiyan maddeler. Bazi
rodyoaktif maddelerde bu etiket kullanilmasa da radyoaktiviteyi gösterir
afis bulundurmalari gerekir

Sinif 8: Asindiricilar

Asindiricilar

Belirli bir süre temas halinde insan derisi üzerinde asindirici, kalinlik
azaltici etkisi olan maddelerdir. Çelik ve alüminyum üzeriden asindirici
etkisi olan maddeler de bu sinifa girerler.

Sinif 9: Çesitli Tehlikeli Maddeler

Çesitli

Tasima sirasinda tehlike arzeden ama tanimli siniflardan herhangi
birine uymayan maddeler bu sinifa girer. Bu sinifta aiagidaki maddeler
yer alir: 1. Anestezik yada diger tür zararli maddeler. Bunlar uçus ekibi
yada gemi personelinde görevlerini yerine getirmelerini engelleyecek
derecede rahatsizlik yaratabilecek maddeler. 2. Sicaklik derecesi
arttirilmis maddeler, zararli maddeler, insane sagligina zararli artiklar
veya denizi kirletme riski olan maddeler

